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1. Install Aplikasi web server, yang saya gunakan disini adalam XAMPP, kemudian 

setelah itu nyalakan server untuk apache dan mysql. 

2. Extract Klaimbbk.zip yang terdapat di folder Program, kemudian taruh hasil extract ke 

folder htdocs. 

 

3. Nama database dari aplikasi ini adalah klaimbbk. Masukkan database klaimbbk dari 

file klaimbkk.sql yang terdapat pada folder database. Password database pada aplikasi 

harus sama dengan password database mysql yang digunakan, untuk melakukan 

konfigurasi database pada aplikasi dapat dilakukan pada file di dalam folder config di 

file db.php. 

4. Setelah database berhasil ditambahkan, akses aplikasi melalui browser yang ada dengan 

alamat http://localhost/klaimbbk/web/index.php?r=site%2Flogin . 

5. Login aplikasi menggunakan user 100000000 password 123456. 

6. Setelah berhasil melakukan login, tambahkan data pengguna aplikasi melalui menu 

administrasiPersoniltambah personil. Masukkan terlebih dahulu pengguna dengan 

role admin, agar pengguna baru dengan role admin ini nantinya dapat menambahkan 
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pengguna aplikasi lain. 

7. Setelah menambahkan pengguna dengan role admin, selanjutnya login ke aplikasi 

dengan user role admin, kemudian tambahkan data kendaraan melalui menu 

adminstrasikendaraantambah kendaraan. 

8. Setelah data personil dan data kendaraan ditambahan, selanjutnya tambahkan data 

pemakaian kendaraan melalui menu administrasipemakaian kendaraantambah 

pemakaian. Satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu data pemakaian kendaraan, 

tetapi pastikan satu pengguna aplikasi yang terdaftar hanya memiliki satu data 

pemakaian kendaraan aktif dalam waktu yang sama. 

9. Setelah pengguna ditambahkan oleh role admin, kemudian pengguna aplikasi dapat 

melakukan login pada aplkasi dengan user adalah NIK dan password 123456. Pengguna 

aplikasi yang memiliki hanya satu data pemakaian kendaraan aktif dapat mengakses 

menu input klaim dan daftar klaim.  

10. Masukkan data klaim bahan bakar pada menu input klaim, setelah selesai, kemudian 

proses klaim. Klaim yang sudah diproses selanjutnya pada role admin dapat dilakukan 

verifikasi. Setelah klaim terverifikasi, selanjutnya dapat dilakukan cetak formulir klaim 

melalui menu daftar klaimcetak klaim. 

11. Untuk menu laporan, terdapat 3 submenu untuk pengguna dengan role Admin dan Mgr.  

- Laporan History Klaim 

Pada laporan histori klaim ini, pertama menentukan periode klaim yang akan dilihat 

dengan memilih tanggal awal dan tanggal akhir sebagai periode. Data klaim yang 

ditampilkan adalah semua data klaim dari pengguna yang id departemennya sama 

dengan id departemen yang melakukan login dalam periode yang telah dipilih, 

dimana tanggal yang digunakan adalah tanggal proses klaim. 



 

- Laporan Pemakaian BBK 

Pada laporan ini, pertama dipilih dulu untuk bulan dan tahun laporan. Setelah 

diproses, akan menampilkan data pemakaian bahan bakar pada bulan dan tahun 

yang dipilih berdasarkan data pembelian bahan bakar dari data klaim yang sudah 

diverifikasi. 

 

Kemudian pada menu detail laporan akan menampilkan detail berupa tanggal 

berapa saja pembelian bahan bakar dilakukan. 

 



- Laporan Ratio Kendaraan 

Pada laporan ini, pertama dipilih terlebih dahulu periode bulan dan tahun laporan 

yang akan diproses dan jenis yang akan ditampilkan. Terdapat tiga jenis laporan 

yaitu all, normal dan abnormal. Setelah dipilih dan dijalankan, tampilan hasil 

laporannya akan seperti gambar dibawah. 
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